
 

  

 
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
ul. Czarnieckiego 69 
14-100 Ostróda 
 
Pismo: ZSR.271.1A.2019  Ostróda, dnia: 27.05.2019 r. 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź  NR 2 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie 
przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach 
projektu „Akademia agrobiznesu”. 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

1. W pozycji Zestaw multimedialny: tablica interaktywna, projektor Zamawiający określając urządzenie jako "tablica 
interaktywna" określa parametry monitora interaktywnego. 
Pragniemy poinformować że żaden z producentów czy dystrybutorów nie określa monitorów internaktywnych 
mianem tablic interaktywnych. 
Żadna z dostępnych na rynku tablic interaktywnych nie posiada panelu o określonej żywotności chronionego 
szkłem hartowanym, nie posiada kontrastu ani jasności, nie jest wyposażona również w głośniki. Ponadto żadna z 
tablic nie posiada tylu złączy wejścia/wyjścia (z reguły tylko USB). 
 
W powyższej sytuacji przyjęte nazewnictwo jest o tyle istotne że monitory (w tym interaktywne) przeznaczone dla 
jednostek edukacyjnych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług Załącznik nr 8) objęte są stawką 0% VAT. Tablice interaktywne (nawet dla edukacji) objęte są podstawową 
stawka 23% VAT. Dlatego tak nieścisłość w nazewnictwie może powodować szereg wątpliwości u Wykonawców 
co do zastosowania właściwej stawki podatku VAT. 
 
2. Czy w pozycji Zestaw multimedialny: tablica interaktywna, projektor Zamawiający zaakceptuje monitor (tablicę) 
o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli? 
 
Zgodnie z naszą wiedzą potwierdzoną u producentów monitorów standardem w przypadku takich urządzeń jest 
rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli. 
Technologia 4K (4096 x 2160) na poziomie konsumenckim używany jest zamiennie z Ultra HD (3840 x 2160). 
Jednak technologie te ani rozdzielczości nie są tożsame a stosowanie tych pojęć jako synonimów jest błędem. 
 
kontynuacja pytania (przyp. Zamawiającego): 
 
nawet producenci, których urządzenie posiada w nazwie "4K" co sugeruje rozdzielczość 4096 x 2160 (np. Avtek 
TouchScreen 65 Pro4K ) w karcie produktu określają rzeczywistą rozdzielczość jako 3840×2160. 
 
3. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 



 

  

4. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera? 
 
5. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of 
Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą 
przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 
 
6. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej 
legalność zainstalowanego oprogramowania?  
 
7. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapis w dziale III SIWZ odnośnie użytego nazewnictwa danej pozycji jako zestawu 
multimedialnego: tablica interaktywna i projektor, zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie. 
 
Ad. 2. Zamawiający zaakceptuje monitor interaktywny o rozdzielczości panelu 3840 x 2160 pikseli. 
 
Ad. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczany system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany oraz nigdy 
wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu, w oryginalnych, firmowych opakowaniach, oprogramowanie musi 
być zaoferowane w najnowszych obecnie dostępnych wersjach. 
 
Ad. 4. Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera, jednakże wymaga, aby komputer został dostarczony z już zainstalowanym systemem operacyjnym i 
zainstalowanymi odpowiednimi sterownikami do sprzętu. 
 
Ad. 5. Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 
oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności w przypadku systemów operacyjnych, których 
licencja tak stanowi. Dopuszcza się sytuację, w której atrybuty legalności są zapewnione przez odpowiednie 
sprzętowe zapisy, np. numer licencyjny zapisany w ROM (Read Only Memory) systemu BIOS (Basic Input Output 
System). W każdym przypadku dostarczone materiały mają być dowodem legalności oprogramowania w 
rozumieniu przepisów prawa krajowego i UE. 
 
Ad. 6. Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. 
 
Ad. 7. Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. 

 

Uzupełnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest 

wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert.  

 

Zamawiający  

/-/ Andrzej Matusiak 
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